
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
DECISÃO SJ DIREF

I. Relatório.
Trata-se de recursos  interpostos pelas empresas  SIGMA SERVIÇOS EM SAÚDE

EIRELI  (3732985)  e  UP  IDEIAS  SERVIÇOS  ESPECIALIZADOS  E  COMUNICAÇÃO  EIRELI
(3733000),  licitantes  no  Pregão  Eletrônico  n.  05/2017  (contratação  de  empresa  especializada  em
prestação de serviços na área de saúde e gestão de ambulatórios médicos), contra decisão do pregoeiro
que negou provimento aos recursos e decidiu pela manutenção da habilitação da empresa BRITÂNICA
ADMINISTRAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, 3751137 e .3751149

A empresa SIGMA SERVIÇOS EM SAÚDE EIRELI alega que a recorrida deixou de
apresentar  documento  necessário  para  habilitação,  enquanto  a  UP  IDEIAS  SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS  E  COMUNICAÇÃO  EIRELI  contesta  a  recusa  de  sua  proposta,  3732985
e 3733000, argumentos que foram refutados pela recorrida por meio das contrarrazões 3751088, bem
como pelo Núcleo de Controle Interno desta Seccional,  3751127.

O pregoeiro decidiu pela manutenção do resultado do certame, 3751137 e 3751149,
uma vez que as propostas e toda a documentação foram devidamente analisadas, conforme informações
prestadas no documento 3751307.

As peças recursais foram submetidas à análise da Asjur, 3775031 e 3807738,  que
sugeriu o conhecimento e, no mérito, o indeferimento, pelas razões apontadas pelo Nucoi, 3751127, e
pelo pregoeiro, 3751307.

É o breve relatório.

II. Decisão.
Com  base  no  parecer  da   Asjur,  3775031  e  3807738,  e  nas  manifestações  do

Nucoi, 3751127, e do pregoeiro, 3751307, CONHEÇO dos recursos administrativos interpostos durante
a realização do Pregão Eletrônico n. 05/2017 pelas empresas SIGMA SERVIÇOS EM SAÚDE EIRELI
(3732985) e UP IDEIAS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMUNICAÇÃO EIRELI (3733000),
contra a  habilitação da empresa BRITÂNICA ADMINISTRAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI -
EPP, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO,
com base nas informações já apresentadas pelo pregoeiro 3751307 e diante da ausência de argumentos
plausíveis que permitam a mudança de entendimento.

Publique-se.
Ao Nucaf, para providências.

Kátia Balbino de Carvalho Ferreira
Juíza Federal Diretora do Foro
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